Raadsvoorstel

Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

198535
de heer G.J. Hendriks, wethouder
Normenkader 2022 en 2023

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Het Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van de
jaarrekening 2022 en 2023 vast te stellen.
2. Maatschappelijk effect
Het betreft een bedrijfsmatig besluit zonder extern effect.
3. Inleiding
De Gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer
accountants aanwijst voor de controle van de in art. 197 GW bedoelde
jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het
uitbrengen van een verslag van bevindingen. Om de accountantscontrole van de
jaarrekening uit te kunnen voeren, dient de gemeenteraad de relevante
wettelijke regels waaraan getoetst wordt, vast te stellen.
De artikelen aangaande de rechtmatigheidsverantwoording in de reeds
aangepaste verordeningen zijn uitgezonderd in dit normenkader. Ondanks
eerdere communicatie dat de wet per 2022 zou gelden, heeft het Ministerie van
BZK besloten deze opnieuw met 1 jaar uit te stellen naar 2023. De Eerste Kamer
heeft ingestemd met de wetswijziging, dus de rechtmatigheidsverantwoording
zal definitief gaan gelden vanaf verslagjaar 2023. Het college zal dus in
jaarrekening 2022 nog niet zelf verantwoording afleggen over de
rechtmatigheid.
Dit is het eerste jaar dat het normenkader ook op voorhand van het volgende
verslagjaar aangeboden wordt. Dit is gedaan, zodat voor de controle van de
gemeente (die vóór de interimcontrole van de accountant plaatsvindt) een
formeel kader ligt om aan te toetsen. In het najaar van 2023 zullen
aanvullingen op het normenkader 2023 (o.a. de artikelen aangaande de
rechtmatigheidsverantwoording) ter vaststelling aangeboden worden voor
verslagjaar 2023 en alvast voor verslagjaar 2024. Het bijgevoegde normenkader
is het formele toetsingskader van de accountant voor 2022 en 2023.
4. Concreet gevolg van dit besluit
De accountant kan na ontvangst van een vastgesteld normenkader formeel
starten met de controle op het verslagjaar 2022.
5. Argumenten en onderbouwing
1. De accountant en team Control dienen een normenkader te hebben om te
weten wat de toetsingsgronden zijn voor de jaarrekeningcontrole.
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Het normenkader wordt meestal in het najaar vastgesteld, zodat de regelingen
die gedurende het jaar gepubliceerd zijn ook meegenomen kunnen worden.
Door de accountant is geadviseerd om het normenkader vast te stellen
voorafgaand aan het verslagjaar en de eerste controles. Om de administratieve
last te beperken is er wel voorgesteld om het bij één aanbieding per jaar te
houden. Om deze redenen wordt het normenkader 2023 nu al aangeboden ter
vaststelling en zullen de updates in het najaar 2023 gebundeld met het
normenkader 2024 volgen. Het Normenkader 2022 en 2023 voor de gemeente
Gooise Meren is opgesteld in overleg met de ambtelijke organisatie.
6. Houd rekening met en onderbouwing
1. Niet alle regelgeving die betrekking hebben op de verslagjaren zijn
opgenomen in het normenkader
Om zo volledig mogelijk te zijn, is het normenkader onder coördinatie van team
Control samen met de organisatie opgesteld. Daarnaast is het mogelijk dat na
het raadsbesluit nog nieuwe regelgeving vastgesteld wordt over betreffende
jaren. Zo lang vóór de accountantscontrole van het betreffende jaar de
aanvullende regels vastgesteld zijn, geeft dat geen problemen.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing
8. Financiële onderbouwing
Niet van toepassing
9. Communicatie en participatie
Niet van toepassing
10.Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Team Control en de accountant gebruiken het Normenkader 2022 en 2023 bij de
interimcontrole en bij de controle van de jaarstukken. Het verslag van de
controle zal, gelijktijdig met de Jaarstukken 2022, eind mei 2023 worden
aangeboden aan de raad.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Normenkader 2022 en 2023
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Normenkader 2022 en 2023’ met zaaknummer 198535 van
het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Het Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van de jaarrekening
2022 en 2023 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise
Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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